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LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkui A. Matului  
LR Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkei M. Danielei 
LR Seimo Psichikos sveikatos pakomitečio pirmininkui L. Slušniui  
LR Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnui E. Gentvilui 
LR Seimo Laisvės frakcijos seniūnui V. Mitalui 
LR Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnei  
R. Morkūnaitei-Mikulėnienei 
 
DĖL PASIŪLYMO LR SEIMO NUTARIMO „DĖL NACIONALINĖS DARBOTVARKĖS NARKOTIKŲ, 
TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS, VARTOJIMO PREVENCIJOS IR ŽALOS MAŽINIMO 
KLAUSIMAIS IKI 2035 METŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTUI NR. XIVP-1690 
 

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) kreipiasi į LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto 
pirmininką, LR Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkę ir LR Seimo Psichikos 
sveikatos pakomitečio pirmininką, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų 
sąjūdžio ir Laisvės frakcijų seniūnus dėl šiuo metu LR Seime svarstomo LR Seimo nutarimo „Dėl 
Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos 
mažinimo klausimais iki 2035 metų patvirtinimo“ projekto Nr. XIVP-1690 (toliau – Nutarimo 
projektas). Atliepdami LR Seimo Sveikatos reikalų komitete, Priklausomybių prevencijos 
komisijoje ir Psichikos sveikatos pakomitetyje vykusias diskusijas, teikiame LVK pasiūlymą 
šiam Nutarimo projektui. 

Primename, kad dėl šio Nutarimo projekto vyko diskusijos tiek LR Seimo Sveikatos reikalų 
komitete, tiek Priklausomybių prevencijos komisijoje ir Psichikos sveikatos pakomitetyje. Vertindama 
šio strateginio dokumento svarbą visuomenės sveikatai ir tvirtinamos naujos strategijos ypač ilgą, net 
13 metų, galiojimo laikotarpį, verslo bendruomenė turėjo ir komitetams pateikė daug pasiūlymų. 
Pažymėtina, kad Nutarimo projektą svarsčiusi Priklausomybių prevencijos komisija bendru 
sutarimu pritarė LVK teiktiems pasiūlymams, tačiau dėl tų pačių pasiūlymų išsiskyrė 
nuomonės Sveikatos reikalų komitete. 

Visgi, reikšminga, kad LR Seimo komitetų posėdžiuose prasidėjo argumentuota diskusija dėl 
LVK Nutarimo projektui teiktų pasiūlymų. Atitinkamai, LVK, įvertinusi visas LR Seime vykusias 
diskusijas ir atliepdama LR Seimo narių išsakytas nuomones tiek dėl Švedijos gerosios praktikos 
sumažinus rūkančiųjų skaičių iki 5,6 proc., tiek dėl Naujausios Zelandijos patirties, tiek ypač dėl LR 
Seimo narių pabrėžto poreikio, kad visi metodai, siekiant sumažinti rūkančiųjų procentą mūsų 
visuomenėje, būtų tinkamai verifikuoti ir pagrįsti moksliniais tyrimais, teikia konkretų šiuos 
lūkesčius ir LR Seimo narių pabrėžtus prioritetus atliepiantį pasiūlymą ir prašo šį pasiūlymą 
registruoti LR Seime šiuo metu svarstomam Nutarimo projektui. 

Vertinant, kad LR Seimo nutarimu tvirtinama Nacionalinė darbotvarkė narkotikų, tabako ir 
alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais iki 2035 metų yra strateginės 
svarbos dokumentas, kuriuo yra numatomos gairės valstybės politikai tabako kontrolės, vartojimo 
prevencijos ir žalos mažinimo srityje ypač ilgam 13 metų laikotarpiui, per kurį gali įvykti daug mokslu 
pagrįstų pokyčių rūkymo prevencijos srityje bei Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų šalių 
praktikoje, teikiame būtent tokią pasiūlymo formuluotę, kurios tikslas yra numatyti šią politinę 
kryptį ir galimybę ja pasinaudoti, o pagrindinis akcentas – būtent nepriklausomi moksliniai 
tyrimai. 



Prašome Jūsų atsižvelgti į pristatytus argumentus ir registruoti šiuo raštu teikiamą 
pasiūlymą LR Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio 
kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais iki 2035 metų patvirtinimo“ projektui 
Nr. XIVP-1690. LVK teikiamas pasiūlymas Nutarimo projektui yra pridedamas kaip priedas prie 
šio rašto. 

Pažymime, kad šis raštas kaip lobistinis veiksmas LR Lobistinės veiklos įstatymo numatyta 
tvarka bus deklaruojamas Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje „Skaidris“. 
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PRIDEDAMA: Lietuvos verslo konfederacijos pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo 
„Dėl Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir 
žalos mažinimo klausimais iki 2035 metų patvirtinimo“ projekto Nr. XIVP-1690, 1 lapas. 
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Eil. 
Nr. 

Siūloma keisti Pasiūlymo turinys 

str. str. d. p.  

1. 1  67.1.5 Argumentai:. Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma paneigti žalos 
mažinimo poreikio, kuris vis dažniau diskutuojamas ir numatomas 
įvairiose pasaulio valstybėse, kaip pavyzdžiui Švedija, jau 
sumažinusi rūkančiųjų skaičių iki 5,6 proc., ar Naujoji Zelandija, ir 
įvairiuose formatuose, ir tai, kad tvirtinama Nacionalinė 
darbotvarkė iki 2035 metų, joje taip pat reikia numatyti šią politinę 
kryptį ir galimybę ja pasinaudoti, jei būtų išpildytos įvardinamos 
pasiūlyme sąlygos. Be to, tokiam Lietuvos verslo konfederacijos 
pasiūlymui, kurio pagrindu parengtas šis pasiūlymas, pritarė ir LR 
Seimo Priklausomybių prevencijos komisija.  

 
Pasiūlymas: Papildyti Nacionalinę darbotvarkę nauju 67.1.5. 

papunkčiu: 
„67.1.5. atsiradus daugiau nepriklausomų mokslinių tyrimų 

ir studijų apie skirtingą tabako ir nikotino produktų riziką bei 
keliamą žalą sveikatai, taip pat įvertinus, kad tabako žalos 
mažinimas, derinamas su įrodymais pagrįstomis rūkymo 
prevencijos ir metimo priemonėmis, gali atnešti esminės ir 
efektyvios naudos visuomenės sveikatai, svarstyti ir 
įgyvendinti konkrečias priemones, kurios sumažintų tabako ir 
nikotino gaminių vartojimą ir sukeliamą žalą.“ 

 


